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FULL   INFORMATIU   CURS   2021-22

Benvolgudes famílies,

Ens adrecem a vosaltres per a comunicar-vos un seguit d’informacions referents al curs
que encetarem el proper mes de setembre.

Reunions famílies ESO, dijous 9 setembre:

➤ 19:00 del vespre: Reunió de pares 1r ESO.
➤ 20:00 del vespre: Reunió de pares 2n ESO.
➤ 20:30 del vespre: Reunió de pares 3r ESO.
➤ 21:00 del vespre: Reunió de pares 4t ESO.

Reunions famílies Batxillerat i 2n FPB, 8 setembre (7 vespre)

Proves extraordinàries 1r Batxillerat

Per tots aquells alumnes de 1r de Batxillerat que tenen matèries suspeses hauran de
realitzar proves extraordinàries.

El calendari d’aquestes proves serà:  (Dijous 2 i divendres 3 setembre)

PROVES EXTRAORDINÀREIS 1r BTX Setembre 2021

DIJOUS 2 DE SETEMBRE

HORA MATÈRIA LLOC

8-9 CATALÀ Aula 121

9-10 CASTELLÀ Aula 122

10-11 ANGLÈS Aula 121

11-12 FILOSOFIA Aula 122

12-13 CMC Aula 121

13-14 EDUCACIÓ FÍSICA Aula 122



DIVENDRES 3 DE SETEMBRE

HORA MATÈRIA LLOC

8-9 MATEMÀTIQUES / MATES SOCIALS/ LLATÍ Aula 121

9-10 TECNO / BIOLOGIA / ECO I ORG / LITE CASTELLANA Aula 122

10-11 FÍSICA /  HSTÒRIA DEL MÓN Aula 121

11-12 PSICOLOGIA / SOCIOLOGIA Aula 122

12-13 DIBUIX TÈCNIC / QUÍMICA / ECONOMIA Aula 121

El dimarts 7 setembre a les 10 Entrega de Notes per part del Tutor.

Llibres, Material i Guixetes

Al nostre centre hi ha matèries que fan servir llibres de text i llicències digitals i d’altres
dossiers i materials propis.

L’adquisició de llibres es pot fer a través de l’empresa IDDINK, si escolliu per aquesta
opció el dia 1 de juliol hi haurà una reunió informativa a les 7 de la tarda
meet.google.com/yqq-ovpa-qwi i el 5 de juliol recollida de llibres del curs anterior.

Sobre el material que també hauran de fer servir els vostres fills/es serà:
➢ Calculadora científica
➢ Carpeta classificadora
➢ Estoig amb bolígrafs, llapis, regle,..
➢ Fulls DinA 4

Es facilitarà una agenda escolar a tot l'alumnat a l’inici de curs, subvencionada per
l’Ajuntament de Manresa.

És important que el primer dia tots l’alumnat portin una llibreta, un bolígraf i una
carpeta per recollir tota la informació que se’ls donarà.

Hi han guixetes de lloguer per poder deixar material escolar cal demanar-ho a l’AMPA
(ampacalgravat@gmail.com) i el seu cost és de 20€ (cal entregar el comprovant de
pagament a consergeria)

https://meet.google.com/yqq-ovpa-qwi?hs=122&authuser=4
mailto:ampacalgravat@gmail.com


Matrícula

El pagament de la matrícula, els que encara no ho hagueu fet s’ha de realitzar abans
del 31 de juliol i caldrà fer el pagament al BBVA al Compte de ES92 0182 8891 2402
0801 0166. El preu és:

- 80€ per 1 alumne
- 120€ per 2 germans al centre
- 160€ per 3 germans al centre

Sortides

Pel que fa a sortides, tallers, activitats,.. estan programades dins dels currículums del
vostre fill/a, i un cop valorades per cursos tenen un cost aproximat:

CURS

ESO
BATX.
FPB

60€

Els alumnes que el seu romanent, un cop acabat el curs, superi la quantitat de 50€ no
caldrà que facin l’ingrés. Cal tenir present que els costos de les Colònies es pagaran a
part al llarg del curs.

Els pagaments s’han de realitzar a través de l’aplicatiu ENSE i s’explicarà al setembre.

Ajuts Material Escolar

Es poden demanar Ajuts Material Escolar a l’Ajuntament de Manresa (aprox. 30€ per
curs), segons necessitats, us podeu informar-vos a www.manresa.cat/ajutsescolars.
En cas de poder-hi optar els terminis són del 21 de juny al 15 de juliol amb sol·licitud
online.
I de l’1 al 15 de juliol amb cita prèvia, famílies que no tinguin mitjans tècnics per a
realitzar la sol·licitud online. (Es poden demanar cites prèvies a partir del 28 de juny).

BON CURS 2021-22!!!

http://www.manresa.cat/ajutsescolars

